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Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 
προκειμένου η έκθεση αυτή να υποβληθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγγραφή της εταιρείας στο 
Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» της ΚΥΑ αριθμ. 3063/2020 (ΦΕΚ Β’ 1382/14-
4-2020) 
 
Προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας» 
 
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας» 
(εφεξής «ΕΕΙΨ»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες για την ένταξη της εταιρείας στο Μητρώο Ελληνικών 
και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) όπως έχει συμφωνηθεί με το από 12 Μαρτίου 2021 μεταξύ μας Σύμβαση. 
 
Η ευθύνη της Διοίκησης 
 
Η Διοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τη περίοδο από 4 
Σεπτεμβρίου 2020 έως τη 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
Η ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη, είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών 
Υπηρεσιών 4400, όπως ισχύει σε «Αναθέσεις και Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση» και να αναφέρουμε τα ευρήματά μας. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από την «ΕΕΙΨ», καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με την διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών και 
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας 
 
Διαδικασίες που διενεργήθηκαν 
 
Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν συνοψίζονται ως εξής: 
1) Επιβεβαίωση των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο από 4 Σεπτεμβρίου 2020 έως τη 31η Δεκεμβρίου 2020, που συντάχθηκε 
από την «ΕΕΙΨ» και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, βάσει των τηρούμενων από την «ΕΕΙΨ» 
Βιβλία. 

2) Εξέταση με τυχαίο δείγμα, κατά τη κρίση του ελεγκτή, της ύπαρξης των νόμιμων δικαιολογητικών παραστατικών που έχουν 
καταχωρηθεί στα Βιβλία που τηρεί η «ΕΕΙΨ». Το δείγμα κάλυψε τουλάχιστον το 75% επί του συνόλου των κινήσεων της 
«ΕΕΙΨ» για τη περίοδο από 4 Σεπτεμβρίου 2020 έως τη 31η Δεκεμβρίου 2020. 

3) Εξέταση της ορθής καταχώρησης στα τηρούμενα Βιβλία του συνόλου των μισθοδοτικών καταστάσεων για τη περίοδο από 4 
Σεπτεμβρίου 2020 έως τη 31η Δεκεμβρίου 2020. 

4) Αντιπαραβολή των επιλεγμένων προς εξέταση παραστατικών εξόδων με τα αντίστοιχα συμφωνητικά (όπου προβλέπονται και 
υφίστανται). 

5) Για το επιλεγμένο δείγμα εξόδων εξετάσαμε τη διενέργεια των κατά το νόμο κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 
των Ασφαλιστικών Ταμείων. 

6) Επιβεβαιώσαμε την απόδοση φόρων, κρατήσεων και εισφορών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μέσω 
των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί η «ΕΕΙΨ». 
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Συμπέρασμα 
 

 Δεν προέκυψαν ευρήματα επί των προαναφερόμενων διαδικασιών που διενεργήθηκαν, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο «Διαδικασίες που διενεργήθηκαν». 

 
 
Περιορισμός Χρήσης 
 
Δεδομένου ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα 
Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη ελέγχου ή επισκόπησης, πέραν των όσων 
αναφέρονται ανωτέρω. 
Αυτή η έκθεση ελέγχου αφορά μόνο στις διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω και δεν επεκτάθηκε στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της «ΕΕΙΨ» ως σύνολο. 
 
Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στη Διοίκηση και το λογιστήριο της «ΈΕΙΨ» για τη σημαντική βοήθεια που 
προσέφεραν για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας μας. 
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Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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